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PRIEIGOS RAKTAS: 79-2320837-470021
Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.
1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: Irklavimo teisėjų asociacija
Kodas: 304623371
Teisinė forma: Asociacija
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kupiškio r. sav. Naivių k. Tujų g. 4
NTR objekto kodas: 5798-6002-3018
Įregistravimo data: 2017-08-28
Versija: 1 (2017-08-28)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra
3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra
4. Veiklos tikslai ir rūšys:

5. Organai:
5.1.
5.2.
5.2.1.

Tikslai: Sąžiningai teisėjauti varžybose; padėti teisėjams įgyvendinti jų teises
ir pareigas; dalyvauti teisėjų profesinio tobulinimo veikloje; atstovauti
asociacijos narių interesams ir juos ginti; kovoti su manipuliacijomis
irklavimo varžybose; dalyvauti rengiant bei tobulinant irklavimo
varžybų bei renginių taisykles, susijusias su irklavimo ir teisėjų
veikla, infrastruktūra; kelti irklavimo teisėjų prestižą ir puoselėti
teisėjų tradicijas, bendradarbiauti su teisėjų organizacijomis Lietuvoje
ir kitose šalyse, vykdyti mainų programas. Veiklos rūšys: sportinė
veikla; organizacinė veikla; ūkinė-komercinė veikla; paramos
ir labdaros teikimas ir gavimas; kita įstatymų nustatyta tvarka
asociacijoms ir sporto federacijoms leidžiama ūkinė-komercinė
veikla, reikalinga asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jei ji
neprieštarauja įstatymams

Visuotinis narių susirinkimas
Registruota: Nuo 2017-08-28
Vadovas
Registruota: Nuo 2017-08-28
Asmuo: LAIMUTĖ ŠLIŽAUSKIENĖ, a.k. 47705090910, pirmininkas
Paskyrimo (išrinkimo) data 2017-06-03
Registruota: Nuo 2017-08-28
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Kupiškio r. sav. Naivių k. Tujų g. 4
6. Dalyviai: įrašų nėra
7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1.
Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2017-08-28
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra
9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31
9.1.

Paramos gavėjo statusas
Registruota: Nuo 2017-08-28

10. Žymos: įrašų nėra
11. Bankrotas: įrašų nėra
12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra
13. Steigimo dokumentai:
13.1

Įstatai
Dokumento data: 2017-06-03
Įregistruotas: 2017-08-28

14. Kita informacija:
15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 867077761
Elektroninio pašto adresas: lvenclovaite@gmail.com
2017-08-28 16:29:44
Išrašas tikras, turi prima facie galią
Dokumentą paruošė:
Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus
vedėja
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